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Herfst in de Oranjebuurt.
Na een lange zomer en een heerlijk najaar met een geweldig buurtfeest in september is het dan nu
echt herfst geworden. Tijd voor de najaarsberichten! Daarom weer allerlei nieuws en
wetenswaardigheden uit de buurt die voor u belangrijk zijn. We praten u graag bij over de
(stagnerende) herinrichting, over de fietsstraat, over de AED, over de groenactiviteiten en nog veel
meer. Tevens leest u een vooruitblik op activiteiten die op het programma staan in 2022/2023.
We hebben dit jaar ook weer nieuwe buurtbewoners mogen verwelkomen in onze buurt. Voor alle
nieuwe buurtbewoners is er een duurzame sleutelhanger beschikbaar als welkomstgeschenk. Mocht u
er nog geen gekregen hebben, meld dit dan s.v.p. via info@oranjebuurtbunnik.nl, dan zorgen wij dat u
er snel een krijgt. En beter nog: WORD LID! Dat is de beste manier om in uw nieuwe woonomgeving
mensen te leren kennen. Via het formulier op de achterzijde kunt u zich opgeven als lid voor de
vereniging (inleveren bij penningmeester Henk den Besten (Prins Bernhardstraat 21).
Dat kan natuurlijk ook via onze website www.oranjebuurtbunnik.nl.
Heeft u een vraag, opmerking of uitnodiging voor een evenement dat interessant is of kan zijn voor
andere bewoners van de Oranjebuurt, stuur dan uw bericht naar info@oranjebuurtbunnik.nl
Namens het bestuur wens ik u een mooie herfst en een goede winter toe.
Ciska Pittie – voorzitter

Buurtfeest, een daverend succes!
Begin september beleefden we een super gezellig en zonovergoten buurtfeest op de Rijnzichtlaan. De
grote kartrekker van dit buurtfeest was Liesbeth Pak. Hulde voor haar organisatietalent en
doorzettingsvermogen, een echte evenementenorganisator! Samen met de Barbara band wist Liesbeth
ook nog de feestgangers aan het dansen te krijgen.
Er zijn veel nieuwe buurtcontacten gelegd bij de wijnproeverij, bij de foodtrucks en aan de lange tafels.
De kinderen hadden de tijd van hun leven met het knutselen voor de feestversiering, lekker zweven in
de zweefmolen, met lasergamen in de Irenezaal en natuurlijk springen op de springkussens. Het was
een gezellig boel. ’s Avonds laat werd alles eensgezind weer opgeruimd. We kijken terug op een heel
geslaagd feest. En last but not least hebben zich ook al drie nieuwe vrijwilligers aangemeld voor de
organisatie van het buurtfeest in 2024, geweldig! Mede dankzij de buurtvereniging en de inzet van vele
vrijwilligers is het mogelijk om tweejaarlijks zo’n feest te organiseren.

Dringende oproep: Bestuursleden gezocht!
Op het buurtfeest is een oproep gedaan om je te melden als je je wil inzetten voor onze buurt. Wij zijn
heel blij dat er zich inmiddels een nieuwe penningmeester bij ons heeft gemeld. Wie volgt? Wij zoeken
dringend nog meer nieuwe bestuursleden, waaronder een voorzitter en een secretaris. Drie van de
huidige vier bestuursleden zijn volgens de statuten al te lang bestuurslid (al meer dan 10 jaar). Het is
tijd voor vernieuwing/verjonging en daarmee een betere afspiegeling van de buurt. Maar bovenal is het
een leuke manier om je buurtgenoten te leren kennen en iets te betekenen voor je directe
woonomgeving. Dus meld je aan! info@oranjebuurtbunnik.nl

Oranjebuurt Duurzaam werkt!
Op 13 juni 2022 verzamelden zich in de Barbaraschool meer dan 100 buurtbewoners om geïnformeerd
te worden over de collectieve aanschaf van regentonnen en groene daken. De initiatiefgroep van
Reacties? Mail naar info@oranjebuurtbunnik.nl (Wilma Troost)
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actieve en klimaatbewuste buurtbewoners wist veel mensen uit de buurt te enthousiasmeren om een
regenton aan te schaffen en een groen dak te bestellen. Inmiddels zijn er op zaterdag 9 juli ruim
30 regentonnen geplaatst. Degenen die hulp konden gebruiken bij de installatie werden geholpen door
Elka Bouw en de vrijwilligers van de werkgroep Oranjebuurt Duurzaam. De groene daken levering
heeft wat meer voeten in de aarde vanwege subsidieperikelen. Dit wordt door de werkgroep verder
uitgezocht en zal hopelijk spoedig tot meer duidelijkheid leiden. Voor meer informatie stuur een mail
naar: Oranjebuurt.duurzaam@gmail.com

Voortgang herinrichting. Stagnatie in het voortraject.
De gemeente wil de verouderde riolering vervangen in onze wijk en maakt gebruik van die
mogelijkheid om de inrichting van de Oranjebuurt te verbeteren.
Op de informatieavond van 4 oktober 2021 hadden alle bewoners van de Oranjebuurt de gelegenheid
om het voorlopig schetsontwerp van de herinrichting in de Barbarakerk te bekijken. Tijdens deze avond
heeft de gemeente ook al voorbeelden van stenen laten zien die gebruikt gaan worden voor de
toekomstige bestrating en kaarten gepresenteerd waar welke bomen gaan komen. Mocht u niet in de
gelegenheid geweest zijn om deze plannen te bekijken, of deze plannen nog een keertje rustig wil
bekijken, dan kunt u deze vinden op https://www.bunnik.nl/oranjebuurt. en op de bouwapp.
De meeste leden van de Werkgroep Herinrichting zijn ook aanwezig geweest bij de presentatie van de
plannen in de Barbarakerk op 4 oktober 2021. De werkgroep is opgericht op initiatief van de
wijkvereniging om proactief met de gemeente mee te denken. Kijk op:
https://oranjebuurtbunnik.nl/herinrichting).
Echter, na 4 oktober 2021 is het stil geworden. Op de Algemene Ledenvergadering afgelopen maart
nodigden we wethouder Jocko Rensen en projectleider Peter Hoogeveen uit om uitleg te komen geven
over de stand van zaken. Zij hadden geen goed bericht voor ons. De herinrichting van de Oranjebuurt
staat in de pauzestand omdat de herinrichting van de wijk Engboogerd sterk vertraagd is, veel meer
kost dan begroot en men wil leren van de lessen die daar getrokken zijn.
Helaas moest wethouder Rensen na de verkiezingen vertrekken omdat er twee nieuwe wethouders
kwamen voor P21. Met wethouder Hilde de Groot is inmiddels uitgebreid kennis gemaakt door een
vertegenwoordiging van het bestuur en de werkgroep herinrichting. Wij hebben onze zorgen geuit over
de stagnatie van de herinrichting en met name het gebrek aan communicatie hierover sinds het nieuwe
College van B&W er is. De wethouder beloofde ons beter te gaan informeren via de bekende
communicatiekanalen (zie boven). Ook is er een bouwkeet aan de Stationsweg 61 waar wekelijks op
woensdagmiddag een spreekuur wordt gehouden voor bewoners met vragen over de herinrichting. Dat
is nu natuurlijk vooral gericht op de Engboogerd maar als u vragen heeft over de Oranjebuurt, schroom
niet om er een keer naar toe te gaan.
Uiteraard houden wij als bestuur en werkgroep een vinger aan de pols maar als u ons iets mee wilt
geven zijn we te bereiken via werkgroepherinrichting@gmail.com. of info@oranjebuurtbunnik.nl

De Fietsstraat langs de Traverse
De gemeente Bunnik heeft subsidie gekregen van de Provincie om mee te doen aan een
fietsroutenetwerk dat loopt van Veenendaal naar de Uithof. Natuurlijk zijn we blij met een centralere
plaats van de fiets in het kader van duurzaamheid. Echter de route loopt langs een deel van de
Oranjebuurt (vanaf houthandel Van Dam tot aan de Smalleweg) wordt door veel soorten
verkeersdeelnemers (schoolgaande kinderen, bakfietsen, doorgaande speedpedelecs,
bezorgdiensten, auto’s, ouderen met rollators etc.) voor uiteenlopende en soms met elkaar strijdige
doeleinden benut. Ook bevat deze route meerdere knelpunten die zeer onveilige situaties veroorzaken.
Samen met de andere drie wijkverenigingen maken we ons sterk om de plannen voor een
Reacties? Mail naar info@oranjebuurtbunnik.nl (Wilma Troost)

2

Buurt

Bericht
November 2022

doorfietsroute langs de Traverse kritisch te volgen en daar waar mogelijk positief te beïnvloeden t.b.v.
de verkeersveiligheid. Zo hebben we het middels inspraak en grote vasthoudendheid voor elkaar
gekregen dat er niet alleen naar de doorfietsroute wordt gekeken maar dat er een bredere
mobiliteitsvisie door de gemeente wordt opgesteld. Hiertoe is inmiddels een bureau door de gemeente
aangezocht om onderzoek te doen naar de algehele verkeersmobiliteit in Bunnik. Hen is gevraagd om
de gemeente te adviseren over de gehele traverse. Als Vierwijkenoverleg hebben we de
procesmanager inmiddels voorzien van veel informatie en vooronderzoek dat op ons eigen initiatief is
verricht en dat relevante aandachtspunten en voorstellen bevat. Als u hierover meer informatie wenst,
schrijf dan naar info@oranjebuurtbunnik.nl.

JAARKALENDER BELANGENVERENIGING DE ORANJEBUURT E.O.
De Groengroep
Klusmiddagen: 20 en 26 november
De laatste groen klusmiddagen van het jaar zijn op zondag 20 november en op zaterdag 26 november.
Deze middagen zijn steeds van 14 tot 16 uur.
We gaan op die dagen zowel de Emmatuin aanpakken als het reguliere kluswerk op en rond het
Ireneplein. Nu de boomstronk bij de Irenezaal weg is, kunnen we daar ook de plantenbak vol met
eetbaar groen gaan zetten.
Je hulp is zeer welkom! Van kleine, makkelijke, klussen tot zwaarder fysiek werk (lekker even een work
out!) is mogelijk. Je leert meteen ook meer mensen in de buurt kennen én je draagt bij aan een
fleurige, leefbare buurt.
Wees welkom met je eigen tuingereedschap. Schrijf hier ook even je naam op om te zorgen dat je met
je eigen gereedschap weer naar huis gaat. Je hoeft je niet aan te melden.
Buurtborrel
Om het groenseizoen met elkaar gezellig af te sluiten is er na afloop van de klusdag op 26 november
een buurtborrel.

Bankje en nieuwe planten in buurttuin Emmastraat
Leuk nieuws: dankzij een financiële bijdrage van het Witte Kerkje kunnen we als buurt de ‘Emmatuin’
opknappen. Deze tuin is het driehoekige stukje groen bij de hoek Rijnzichtlaan / Koningin Emmastraat.
Voorheen was dit een mossig stukje groen, sinds een paar jaar staan er bloeiende planten. Veel
mensen zijn heel positief over deze transformatie. Toch oogt de tuin nu wat kaal en hebben we als
groengroep het gevoel dat er meer in zit.

Het plan voor de Emmatuin
Wat gaan we doen?
• Door een vriendelijke aantrekkelijke beplanting, met een paadje en een goede bank de
Emmatuin goed toegankelijk maken.
• Met het paadje de tuin structuur geven waardoor wat minder rommelig oogt.
• Insecten, en met name wilde bijen, met inheemse en gifvrije bloemen helpen.
Bij de keuze van planten gaan we niet over een nacht ijs. Niet alle planten zullen op deze plek namelijk
goed groeien. De grond is door de twee hoge bomen erg droog. Ook is er veel schaduw en is de grond
arm. De planten die het nu al goed doen in de tuin (zoals margriet, zonnehoed en blauwe druif)
behouden we, en we vullen de tuin aan met nieuwe vaste planten en bollen. Ook zaaien we een
bloemenveld met inheemse bloemen. Op de volgende pagina vind je een ontwerpschets.
Reacties? Mail naar info@oranjebuurtbunnik.nl (Wilma Troost)
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Het ontwerp voor de vernieuwde Emmatuin.

De halve boombank voor de Emmatuin is al gemaakt en staat klaar om geplaatst te worden!
Planten gevraagd
Binnenkort zullen we de nieuwe planten gaan aanschaffen. Heb je zelf nog planten ‘over’ die je wilt
doneren dan is dat welkom. We zijn met name op zoek naar:
• Engels gras
• Ooievaarsbek (najaarsbloeiende soorten)
• Zonnehoed
• Tijm
• Rozemarijn
• Salie
• Lavendel
• Ezelsoren
• Herfstaster
Let op: soms plaatsen buurtgenoten spontaan planten in de Emmatuin. Omdat er een plan achter de
tuin zit, vragen we je om dit niet zomaar te doen. Je bijdrage is welkom, maar overleg even met de
groengroep over de plaatsing zodat het nieuwe groen bijdraagt aan het geheel.
Neem contact op met Cerian (zie hieronder voor gegevens) als je planten wilt doneren of zelf plaatsen.
Meer weten over de groene activiteiten in de Oranjebuurt? Contactpersoon van de groengroep is:
Cerian van Gestel, Rijnzichtlaan 22, cerianvg@gmail.com.
Reacties? Mail naar info@oranjebuurtbunnik.nl (Wilma Troost)
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AED Cursussen
De Oranjebuurtvereniging is in het rijke bezit van twee AED’s. Bij de Irenezaal en op de hoek
Burgemeester van de Weijerstraat/Koningin Julianastraat. Nog rijker kunnen we ons rekenen met, als
enige buurt in de gemeente, een enthousiaste groep die onze AED-cursussen volgt en klaar staat
indien nodig in de buurt hulp te verlenen. Tijdens de laatste cursus is afgesproken op een vaste dag in
het jaar een herhaalcursus en een cursus voor ‘beginners’ te organiseren. Dus noteer alvast:
Tweede maandag van januari: AED-cursus.
Deze cursus is niet zozeer een instructie voor gebruik van een AED, je leert wat te doen indien iemand
onwel wordt. Voor iedereen van belang, want het kan iedereen gebeuren dat iets niet goed gaat met
een naaste of een buur, jong of oud.
Kortom, geef je op! aed.oranjebuurtbunnik@gmail.com
AED-coördinator Oranjebuurt Leonard Baart de la Faille, Koning Willem III-straat 11.

Bridgedrive: verschoven naar voorjaar 2023
Bridgen is een leuke manier om buurtgenoten te ontmoeten. Daarom wordt er normaalgesproken twee
keer per jaar een bridgedrive in onze buurt georganiseerd. Echter dit najaar is er geen bridgedrive. De
volgende zal hopelijk weer in het voorjaar georganiseerd worden. Wij nemen dit uiteraard weer mee in
de voorjaarsberichten.
Contactpersonen: Lennart de Vos (030-2640226) en Wil Klaassen (030-6570852)

VOORAANKONDIGING: Algemene Ledenvergadering: woensdag 29 maart 2023 om
20.00 uur
U bent van harte uitgenodigd op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van onze
belangenvereniging op woensdag 29 maart 2023 om 20.00 uur (zaal open om19.30 uur). Deze vindt
weer plaats in de voetbalkantine van Bunnik ’73, Tolhuislaan 3f. Voor leden en niet-leden.
Naast het algemene huishoudelijke deel van de vergadering zal er weer een actueel onderwerp op de
agenda staan. In het buurtbericht van het voorjaar 2023 informeren we u hier verder over en nemen wij
de agenda en het thema van de jaarvergadering op.

Deelauto Oranjebuurt
In Bunnik staan nu al acht deelauto’s van mywheels.nl ter beschikking voor wie af en toe een (extra)
auto wil gebruiken. Daarmee is Bunnik de gemeente met de beste bezetting per inwoner aan
deelauto’s van deze firma. Ook in de Oranjebuurt staat er een; in de buurt van de Rijnzichtlaan 22
staat een Citroën C1 ter beschikking. Interesse? Kijk op www.mywheels.nl

E-mailadres doorgeven
Al vaker is de vraag gesteld aan het bestuur of er een lijst is met e-mailadressen van leden. Dit i.v.m.
mededelingen vanuit de vereniging (werkgroepen, bestuur). Wij zijn hier altijd terughoudend in geweest
vanwege de privacy. Toch heeft het grote voordelen als we leden op deze manier snel kunnen
informeren over actuele kwesties. Als u lid bent van de vereniging en nog geen e-mailadres heeft
doorgegeven en dit wel zou willen, geef dit dan svp door via info@oranjebuurtbunnik.nl.
Het spreekt voor zich dat dit alleen voor intern gebruik is binnen de vereniging.

Reacties? Mail naar info@oranjebuurtbunnik.nl (Wilma Troost)
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Aanmelding lidmaatschap voor: De Belangenvereniging Oranjebuurt e.o.
(invullen in hoofdletters)

Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid van De Belangenvereniging Oranjebuurt
m.i.v. januari . . . . . . . (kies jaar). Huidige jaarcontributie bedraagt € 10,Als deelnemer collectief onderhoud CV-contract door de Fa. Heuvelland te Leersum.
Als deelnemer collectief schoorsteenvegen door de Fa. ALTOR te Schalkwijk.
De werkzaamheden worden jaarlijks vanaf maart op afspraak verricht.
Naam en
voorletters:

.............................................

Geslacht:

M/V

Adres:

..............................................

Postcode:

3981 . . . .

Plaats:

..............................................

Telefoonnr:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(zoals u door de vereniging wenst te worden aangeschreven)

Banknr.
IBAN:
Machtiging automatische incasso
In plaats van betalen door middel van de acceptgiro of eigen
overschrijving kunt u toestemming geven om de betaling
automatisch van uw bankrekening af te boeken. Dit doet u
met de machtiging die u hiernaast aantreft. Deze levert u in
bij de penningmeester van de Belangenvereniging
Oranjebuurt, op adres: Pr. Bernhardstraat 21 (Bunnik)

Ondergetekende verleent hierbij tevens tot
wederopzegging machtiging aan:
De Belangenvereniging Oranjebuurt e.o.
om van zijn/haar hierboven genoemde bankrekening
bedragen af te schrijven wegens contributie gedurende het
lidmaatschap van de vereniging.

Als u het niet eens bent met een afschrijving, kunt u deze
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals
terug laten boeken via uw bank, m.b.v. internet bankieren of op dit formulier beschreven.
via de klantenservice van betreffende bank.
Natuurlijk kunt u te allen tijde uw machtiging weer
intrekken. Sommige banken hebben hier een officieel
Datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
intrekkingsformulier voor. Maar het is eenvoudiger om dit
met een bericht aan de penningmeester van de
Handtekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Belangenvereniging Oranjebuurt te doen.

Inleveren bij Henk den Besten (penningmeester), Prins Bernhardstraat 21 of via website
www.oranjebuurtbunnik.nl
Reacties? Mail naar info@oranjebuurtbunnik.nl (Wilma Troost)
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